
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах(0) (1) (1) (1) (0)(7)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (1) (6) (0)
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

бюджету)

(найменування бюджетної програми)(КФКВК)(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 776 200 гривень, у тому числі загального фонду -

гривень.-776 200 гривень та спеціального фонду -
Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України.Закон України " Про місцеве самоврядування України"Проект рішення "Про бюджет Великолучківської сільської ради на
2021рік".Положення про створення фінансого відділу  Великолучківської сільської ради"затвердженого  рішенням "  від 04.12.2020року №23" Про
створення фінансого відділу Великолучківської сільської ради та вжиття заходів щодо його державної реєстрації"Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ
Фінансовий відділ Великолучківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1105-02-2021

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021

(4)(4)(0)(1)(1)(2)(1)(0)(3)(7)(0)(0)(0)(0)(0) Фінансовий відділ Великолучківської сільської ради
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

Фінансовий відділ Великолучківської сільської ради(3)(7)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(0)(1)(1)(2)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО



7.

8.

N з/п

9.

(грн)

N з/п

1
1

10.

(грн)

N з/п

1

11.

-Усього --

Результативні показники бюджетної програми:

Загальний фонд Усього
Напрями використання бюджетних

коштів
Спеціальний фонд

3 42 5
776 200Здійснення фінансовим управління

Великолучківської сільської ради
наданим Законодавством повноважень у
сфері бюджету та фінансів у
територіальній громаді

776 200 -
776 200 776 200-Усього

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної
програми

Спеціальний фондЗагальний фонд Усього

43 52
- --

Мета бюджетної програми
здійснення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів

Завдання бюджетної програми

Завдання

Напрями використання бюджетних коштів



N з/п

1
1

1

2
2
3

3
4

М. П.

кількість штатних одиниць(жінки) од. штатний розпис 3,00-3,00
-1,00штатний розпис 1,00

1 000,00журнал реєстрації -1 000,00
продуктукількість отриманих листів, звернень,
заяв,скарг,управлінські рішення

кількість штатних одиниць(чоловіки) од.

од.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:
Фідділ фінансів

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

кількість виконаних листів, звернень,
заяв, скарг на одного працівника
якості

витрати на утримання однієї штатної
одиниці
ефективності

25-01-2021

(підпис)

(підпис)

розрахунковий
показник

розрахунковий
показник

тис.грн.
од.

-

194,05
250,00

(ініціали/ прізвище)
Смужаниця В.В.

В.В Смужаниця
(ініціали/ прізвище)

-

-

- 250,00

-

194,05

Одиниця виміру Загальний фонд УсьогоДжерело інформації Спеціальний фондПоказник

62 43 5 7
затрат

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


